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Nieuwsbrief nr. 106 – december 2017 
 
Uit het bestuur. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitvoerig ingelicht over de positieve ontwikkelingen op het 
vlak van onze financiën.  Daarbij stonden we stil bij de aanschaf van de vrachtwagen en de 
ondersteuning van het gemeentebestuur van Nissewaard. Ditmaal heeft het bestuur er behoefte 
aan u te melden dat we in de afgelopen maanden van veel kanten ondersteuning van ons werk 
mochten ervaren. Steun in de vorm van sponsoring (door o.a. Contractor MOB voor het 
ongevalsvrij uitvoeren van een grote fabrieksstop bij Shell, een toegezegde donatie van Van der 
Ent Topmovers, een toezegging van de Wereldwinkel in Zuidland), maar ook de gratis levering van 
een tachometer-uitlezer door VDO. Daarnaast giften in de vorm van goederen door scholen (Scala 
Rietvelden, CBS De Rank) en de PvdA-Nissewaard. Ook de personeelsvereniging van de 
gemeente Nissewaard schonk ons een gift, speciaal te besteden aan kinderen. Ook giften van 
veelal ons onbekende inwoners mochten we ontvangen.En dan niet te vergeten het 
Sinterklaasfeest voor de Voedselbank-kinderen, georganiseerd en bekostigd door de Kiwanis-club 
alhier. 
Als klap op de vuurpijl kwam toen de supermarkt-actie van 8 en 9 december jl. Ongeveer 250 
vrijwilligers zamelden ruim 900 kratten houdbare producten in! Wat een inzet was daarvoor nodig! 
Hilly, Marjo, Bouwen en Gert, en allen die bij deze actie hun steentje hebben bijgedragen, namens 
het bestuur onze welgemeende dank voor jullie inzet!   
Tenslotte wil het bestuur alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de diverse projecten van Vrede voor 
de Stad en de Voedselbank van harte danken voor de inzet, betoond in het 
afgelopen jaar! En naast die dank wensen we u allen Gezegende 
Kerstdagen en alle goeds voor het komende jaar! 
Het bestuur van VvdS en de VB. 
 
Supermarktactie: opbrengst 905 kratten 
Het zit er weer op. De Supermarktactie welke op 8- en 9 december ’17 
hielden. Het zijn altijd weer heftige dagen waarin lichamelijk en geestelijk 
veel va n de vrijwilligers wordt gevraagd. 
Nadat alle goederen waren gesorteerd konden 905 kratten aan de noodvoorraad worden 
toegevoegd. Belangrijk voor als er even wat minder aanvoer is. Alle gevers en geefsters bedankt 
hiervoor. 
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de actie tot een goed einde kon worden gebracht. Per 
Supermarktactie zijn er ca. 250 vrijwilligers nodig. Zij bemensen de winkels, helpen mee bij het 
sorteren of worden ingezet bij het transport. Het aantal aanmeldingen kwam echter heel erg traag 
op gang. Ca 4 weken voor de actie zaten we net op de helft. Uiteindelijk kwam alles toch nog 
goed. Zo goed dat bij deze actie alle daarvoor in aanmerking komende supers konden worden 
bemenst. Een unicum de laatste jaren. 
Een volgende actie is nog niet gepland. Niet omdat dat de actie niet nodig is, maar omdat we eerst 
deze actie grondig willen evalueren. Zijn er oorzaken te vinden dat het de laatste actie zo moeilijk 
op gang kwam?  
Is de tijd waarop de acties worden gehouden wel goed of moeten we naar een andere tijd in het 
jaar? Moeten we eerder beginnen of juist later eindigen? Gaan we nog maar één dag staan of 
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blijven we bij twee dagen? Welke producten gaan we in de toekomst inzamelen? Is het blok van 
2,5uur te lang of juist te kort? 
Na deze evaluatie zullen we een afgewogen beslissing nemen. We houden u op de hoogte. 
 

Budgetmaatjes: waar ligt je grens 
Wanneer je de rapportages van de maatjes doorleest besef je hoe heftig het er in het leven van 
mensen kan toegaan. Bij enkele hulpvragers is het relatief rustig. De situatie is gestabiliseerd. 
Mensen zitten in het traject van schuldbemiddeling of maken dermate vorderingen dat de 
koppeling beëindigd kan gaan worden. Zij hebben vaak een moeilijke periode achter de rug. 
Bij andere is de situatie heftig. Van het beëindigen van een relatie, van het (waarschijnlijk als 
getuige) verhoord worden door de politie, van het eindeloos (met succes) procederen tegen o.a. de 
fiscus, van het denken aan zelfmoord, van het leven op een onbekend adres waardoor ze voor de 
schuldeisers (even) onvindbaar zijn. 
Maatjes zijn in al die gevallen vaak een luisterend oor. Het zal duidelijk zijn dat ze in deze heftige 
situatie niet toekomen aan het opstellen van enig financieel overzicht.  
Budgetmaatje zijn is meer dan alleen je verdiepen in en helpen bij de financiële situatie van 
mensen. De vraag welke zich daarbij aandient is “Waar ligt je grens”. Deze vraag dient zich in dit 
werk steeds weer opnieuw aan. Het begint al bij het intakegesprek. Welke hulpvrager ga je nog 
koppelen en bij welke is de situatie zo gecompliceerd dat je ook nee moet zeggen? Een moeilijke 
afweging welke we gelukkig nog niet hebben hoeven te maken.  
We kennen bij Budgetmaatjes nauwelijks toelatingscriteria. Wonen in Nissewaard en geen 
drugverslaving is vaak al genoeg. We proberen te helpen waar geen helper is. Als organisatie 
vanuit de kerken kunnen we niet anders. In navolging van Hem waar we ook altijd kunnen 
aankloppen. Toch kunnen er in de toekomst situaties zijn waarin we als Budgetmaatjes ook nee 
moeten zeggen. We hopen deze beslissing nooit te moeten nemen. 
“Waar ligt je grens”, een vraag welke binnen Budgetmaatjes constant speelt. 
 
Bron van vrede wenst alle vrijwilligers en beroepskrachten die zich inzetten voor projecten en 

besturen van Vrede voor de Stad gezegende kerstdagen en een inspirerend nieuwjaar, waarin 
onze bijdragen aan vrede in Nissewaard vrucht zullen dragen. 
Sound of Christmas 
Wie Sound of Christmas: Welcome to my Crib bezoekt, zal merken dat tijdens dit bijzondere 
evenement veel aandacht wordt besteedt aan enkele projecten van Vrede voor de Stad. Kom 
vooral kijken en wie weet werf je nog vrijwilligers of doe je goede contacten op voor jouw project. 
Zaterdag 16 december, 17.00 en 20.00 uur in De Kern in Spijkenisse meer info: 
https://sites.google.com/view/tsoc-spijkenisse/homepage?authuser=0 
Week van gebed 
Komende januari willen we als projectgroep Bron van Vrede, in plaats van een gebedsdienst, de 
week van gebed in Spijkenisse/Hekelingen organiseren. 
Het thema is Recht door zee (bedacht en uitgewerkt op de Cariben). 
In de week van 21-28 januari organiseren we elke avond een korte gebedsbijeenkomst. In deze 
bijeenkomst brengt elke organiserende gemeente iets in van de eigenheid, qua muziek, gebedsstijl 
of bijbelgebruik. Zo leren we elkaar beter kennen en vormen we met elkaar een eenheid in 
Christus. Het exacte schema, tijden en overige zaken worden t.z.t. gecommuniceerd. 

 

Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     8 jan. 12 febr. 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni  
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  26 april en 22 november 
Week van Gebed                           informatie volgt zo spoedig mogelijk  
Supermarktacties:    informatie volgt zo spoedig mogelijk  
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Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 januari   
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en 
omstreken hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo. 

Voedselbank aantallen 

In deze nieuwsbrief publiceren we de aantallen t/m september 2017 over deelnemers, 
voedselpakketten gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de 
Voedselbank.Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard 
ter verantwoording voor de verstrekte subsidie. 
Het derde kwartaal van 2017 toont een lichte stijging van het aantal deelnemers dat aangewezen 
is op de Voedselbank. 
Namens het bestuur hartelijk dank voor de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank. 

 
Aantal deelnemers 

 31-12-2016 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

817 833 764 779 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

60 58 59 58 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

877 891 823 837 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard    335 

 Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse  
eilanden gaat 

72 77 69 67 

 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 31-12-2016 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 

 Alleenstaanden 122 130 122 122 

 Eenoudergezinnen 143 141 129 128 

 Overige gezinnen 84 90 83 83 

Totalen 349 361 334 333 

% kwartaal  +3,4% -7,5% -0,3% 

% jaar    -9,0% 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin        
 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 

 31-12-2016 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 

 Korter dan 3 maanden                                                                             49 68 41 46 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

20 28 48 26 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

45 30 37 60 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 72 75 57 52 

 Langer dan 2 jaar 164 160 151 149 

Totalen 350 361 334 333 

% kwartaal  +3,1% -7,5% -0,3% 

% jaar    -9,0% 
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